
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 10.maijā                        Nr.7 

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti. 

Sēdē piedalās 15 deputāti:  

J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE (no plkst. 

14:34), A.KEIŠA, V.KLEBEKO (no plkst. 14.38), J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE (no plkst. 14:31), E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS. 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, E.KĀPA, S.MŪZE, G.PORIETIS, A.ZĒBERGS. 

citi: Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks O.FELDMANIS, Ādažu Mākslas un mūzikas 

skolas direktore I.PATMALNIKA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par finansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu 

novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs”.  

2. Par finansējumu projektam „Timpānu iegāde Ādažu kamerorķestrim”. 

3. Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas. 

4. Par maksas noteikšanu par elektroenerģijas pieslēgumiem. 

Plkst. 14:31 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

1.§ 

Par finansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu 

novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs” 

 (O.Feldmanis) 

Plkst. 14:34 K.DĀVIDSONE piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.95 „Par finansējumu projektam „Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

2.§ 

Par finansējumu projektam „Timpānu iegāde Ādažu kamerorķestrim” 

 (I.Patmalnika) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.96 „Par finansējumu projektam „Timpānu iegāde Ādažu 

kamerorķestrim”” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas 

 (I.Briede) 

E.ŠĒPERS ierosina veikt grozījumus domes 2015.gada 25.marta lēmumā Nr.60 „Par nomas 

maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra telpām”, paredzot tajā regulējumu Ādažu Kultūras 

centra telpu iznomāšanai bez maksas. 

E.KĀPA skaidro, ka saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5.panta trešo daļu, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības 

lietošanā, par to pieņem lēmumu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.97 „Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” 

atbrīvošanu no nomas maksas” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 14.38 sēdē piedalās V.KLEBEKO. 

4.§ 

Par maksas noteikšanu par elektroenerģijas pieslēgumiem 

 (A.Zēbergs) 

E.KĀPA ierosina papildināt lēmuma projekta nolēmuma daļas 1.1. un 1.2.punkta tabulas trešo 

un ceturto kolonu ar vārdiem „diennaktī”. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.98 „Par maksas noteikšanu par elektroenerģijas pieslēgumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 10.maijā, plkst. 14.42.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


